
Abból lehet látni, hogy egy keresztény 
hívő valóban a szentség útján jár, hogy 
nem hagyja magát szétszedni, s bár-
mennyi feladata van is, minden-
re jut ideje, különböző köte-
lezettségei nem ütköznek 
egymással. Ez nem valami 
zseniális időgazdálkodás 
eredménye, hanem an-
nak a gyümölcse, hogy 
az Istennel való benső-
séges kapcsolatból nem 
hagyjuk magunkat ki-
zökkenteni a felszínen 
zajló események által.

Ora et labora! – Az ősi 
szerzetesi jelmondat jól 
kifejezi, hogy hiteles keresz-
tény élet nincs imádság, szem-
lélődés és munka nélkül. A munka 
akkor nyer igazi értelmet, ha a Teremtővel 
együttműködve, Jézus Krisztussal egy-
ségben végezzük, a szemlélődésnek pe-
dig akkor lesz valódi tartalma, ha a végső 
igazságot: Isten megtestesült szeretetét, 
Jézus Krisztust szemléljük a Szentlélek 
megvilágosító kegyelmében.

„Márta, Márta, sok mindenre gondod van, 

és sok minden nyugtalanít, pedig csak egy 

a szükséges” – mondja az Úr Jézus (Lk 

10,41). Ösztönös bizonyossággal érez-
zük, hogy ezzel nem azt akarja mondani, 

hogy Márta hagyja ott a háziasszonyi te-
endőket, és üljön ő is Máriával együtt a 

lábához, hanem azt, hogy teendőiben 
is az egyedül szükségest, Isten 

országát keresse. Nem maga 
a sok munka, a különféle 

elfoglaltságok vonnak el 
ugyanis Isten országá-
nak keresésétől, hanem 
az, hogy ezek gonddá 
válnak, és nyugtalan-
ságot okoznak, vagyis 
szétszórttá teszik belső 
világunkat.

Aki nagyon beleveti 
magát a munkába, lehet, 

hogy csak menekül: ön-
magától, az emberi kapcsola-

toktól, Istentől. De aki imádság 
címén elhanyagolja a munkát, aki 

nem magára Istenre, hanem csak jó érzés-
re, élményekre, vigasztalásra vágyakozik, 
még inkább becsapja önmagát.

Barsi Balázs OFM: Mi dolgunk  

a világon?  A kötetben található percnyi 

elmélkedések csak akkor teljesednek 

ki és teljesednek be életünkben, ha 

mi is a részesei leszünk, újra és újra 

végiggondoljuk az üzenetet, és engedjük 

hatni ránk Istenünk jóságát és szeretetét… 

(aranyozott kemény táblás, ünnepi kiadás, 
208 old., 3800 Ft)
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Hatéves nagyfiunk mellé keresünk tár

salkodónőt/férfit. Gyerek, öreg, fiatal, 

bárki, aki vállalkozik az in

formáció és kérdésözön 

meghallgatására. A kér

dései nem költőiek, inkább 

konkrétak, és várja a válaszokat.

Részemről nagyjából feladtam, mert 

mire rákoncentrálok az óvodai cipő

fűzés közben arra, hogy akkor végül 

is a mai Oroszország tényleg, miért is 

lett ekkora, hol, melyik cár vagy had

vezér volt ügyes, addigra már ott tar

tunk, hogy a püspökjelöltekre az északi 

egyházkerületben végül is hogyan lehet 

szavazni és mikor, és főleg, mikorra 

lesz meg az új püspökünk? Tényleg, 

mikorra is? Várjunk, múlt héten szavaz

tunk… tehát… – De nem voltam elég 

gyors, és még csak a sapkánál tartunk, 

igaz, a kabát már rajta van, de Dénes 

nem érti, hogy a Habsburgház miért 

bukkan fel annyiszor a történelem so

rán, és V. László neve alatt mit jelent az, 

hogy „Utószülött” a királytáblázaton a 

szobájában, és a Föld déli tekéjén lakók 

miért nem esnek le.

Végre!

A Habsburgházról persze fogalmam 

nincs, az „Utószülöttön” jót derülök 

(majd ne felejtsek el utána

nézni), de ez a leesés, ez 

végre egy klasszikus gye

rekkérdés. Ezeket vártam, 

amikor még csak ábrándoztam sok kis 

csemetéről a szoknyám körül. Muta

tom is az öklömmel, hogy így a Föld, 

ezek itt lenn, akik Ausztráliában élnek – 

tényleg, akarta is kérdezni, hogy Auszt

ráliának mi a fővárosa?

Na, ez már több a soknál, mert még 

az ágyneműt és az aznapi rajzadagot és 

gesztenyefigurákat is el kell rakni va

lahova, de már ránk sül a kabát, csöng 

a mobilom, az otthonhagyott lányok 

kérdezik, hogy hol vagyok, mert már 

kilenc perce elmentem, és amúgy sem 

találják a rágót, amit ígértem. Erre a 

fővárososra kicsit bepöccenek, mert 

András szokott ilyenekkel gyötörni, 

hogy a nemlétező földrajzi műveltsé

gemet felhozza valahogy… Leizzadok, 

emlékszem erre az érzésre hetedikből, 

Aranka néni földrajzóráján… soroljam 

ezt meg azt. Pedig én csak azt akartam 

elmagyarázni, hogy miért nem esnek le 

a lent lakó emberek a Földről.

De az óvodából végre kiértünk, rek

lámok, forgalom, levegő, Matyival vég

re rátérhetünk az autómárkákra, Dénes 

meg ugrál és futkos, egészen a saro

kig, ahol viszont látom rajta, hogy már 

megint nem ért valamit, már megint 

rájött valamire, már megint kiszámolt 

valamit, és alig várja, hogy odaérjek, 

és folytathassuk az érdekes beszélge

Utószülött



tést. Addig még hátra van két Ford, egy 

Suzuki és egy régi Skoda. Ezekben leg

alább már jó vagyok.

Egyébként Dénes ma reggelre azt ta

lálta ki, hogy az utószülött azt jelenti, 

hogy később született, mint kellett vol

na. Szerintetek?

Ittzés Szilvia: Anyu, figyelsz?  Negyven 

derűs családi történet Mikulástól Abigélig 

(160 old, kemény táblás, 2200 Ft)

Júdás helyett Mátyás
Amikor az apostolok összegyűltek, hogy 
megválasszanak valakit Júdás meg-
üresedett helyére (mi már tudjuk, hogy 
Mátyás lesz az „új” apostol), Péter nem 
követi a világi propaganda által leszö-
gezett ősi és mindig bevált elvet: Bár-
mi történik, ha hallgatunk róla, előbb-
utóbb azt hiszik, hogy nem is történt 
meg… Ha valami nem történt, de sokat 
beszélnek róla, lassan olybá veszik, hogy 
megtörtént.
Péter megtehette volna, hogy elhallgat-
ja Júdás esetét. Miért is ne? Beszélni is 
szégyen róla. De Isten Szentlelke nem 
dolgozik propaganda-módszerekkel, 
ezért Péter nem hallgatta el Júdást.
Én azt mondtam volna – Isten Szentlel-
ke nélkül! –: Tanítványtársak, az áruló 
megérdemelte a csúfos véget. Ez volt 
méltó büntetése. Így jár minden Júdás!
Hogyan mondja el Péter?
Nem fűz a tényhez semmit. Tárgyilago-
san, ítélkezés nélkül elmondja, mi tör-
tént. Két Igére, a 69. és 109. zsoltárra 
hivatkozik. Egészen szárazon, csak té-
nyeket mond. Halálos komolyan veszi 
Mestere parancsát: „Ne ítélj, hogy ne ítél-

tessél!” Az ítéletet Isten végrehajtotta. 
Péter nem ítél.

Azt mondhatja valaki: „Persze hogy nem 
ítél, hiszen neki is volt vaj a fején! Ilyen-
kor az ember óvatos, nehogy ő is sorra 
kerüljön…”
Ám más Péter tagadása, és más Júdás 
árulása.
Péter tudva is, tagadva is mindig Krisz-
tusé volt, csak ő is olyan, mint minden 
ember: esendő, gyarló. Jézus nem an-
gyalokat használt fel. Júdás azonban 
szembefordult Jézussal: „Vezetője lett 

azoknak, akik elfogták Jézust…” – tehát 
élére állt azoknak, akik kivégzik Jézust. 
Erre mondja a Zsidókhoz írt levél és más 
helyen is a Biblia: ez a Szentlélek elleni 
bűn, az egyetlen bűn, amire nincs bocsá-
nat. Egyvalaki megbocsáthatta volna: 
Jézus, ha Júdás megáll a keresztje alatt.
Péter tagadása után zokog és sír. Jézus 
egyszer azt mondotta: „Boldogok, akik 

sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” (Mt 

5,4). Akik még sírni tudnak, azokat meg 
lehet vigasztalni. Júdás már sírni sem 
tudott, ezért meg kellett halnia saját 
keze által. Nyugodtan mondhatja Péter 
azt, amit mond.

Gyökössy Endre: Amikor erősen fújt a 
Lélek  Az Apostolok Cselekedeteinek 

végigelmélkedése során hallatlan új 

meglátásokat ismerhetünk meg, és egészen 

komolyan „megmozgatja” lelkünket 

önvizsgálatra buzdító gondolataival.  

(336 old., 3400 Ft)

febr. 24: Szent Mátyás apostol ünnepe




Nem  túl  mobil  vicc

Hiába, az idősebb korosztályt nehéz össze-
békíteni a technikai újdonságokkal!… Az 
egyik hívő felhívta a plébániát, és az atyát 
kereste. A házvezetőnő készségesen vála-
szolt:
– Sajnos, ma egész nap nem lesz itthon, el 
kellett mennie a püspökségre. De szívesen 
megadom a mobilszámát, jó? – Le is dik-
tálta. Aztán hozzátette –: Majd csak este 
tessék hívni, amikor hazaért, mert megint 
itthon hagyta a telefonját.

A nyugalom napja hozzátartozik 

az élet rendjéhez! Hogy az élet egész

ségesebb és szebb legyen. Ahogy a 

zenét a zajtól többek közt a pauza kü

lönbözteti meg, így szépül meg az élet 

a nyugalom napján, és lesz valóban 

életté.

A hetedik napon Isten a saját nyugalmát 

meg akarja osztani az emberrel. Na

gyon emberi módon szólva azt mond

hatnám: Isten velünk akar ünnepelni, 

ünnepelve pihenni. Velünk, gyermekei

vel, akiket képére és hasonlatosságára 

teremtett.

Isten békéje megzavarhatatlan békesség, 

Mint a tenger mélye, ahol akkor is 

csend és nyugalom van, ha a felszínen 

méteres hullámok kergetik egymást.

Szeress most!  Szeretetre mindenkinek 

szüksége van. De talán még fontosabb, 

hogy mi szerethessünk másokat.  

Gyökössy Endre bölcs meglátásai 

segítenek bennünket abban, hogy valóban 

minden nap a szeretet életét éljük.  

(kemény táblás, 210 old, 2400 Ft)

A HÓNAP sikerKÖNYVE
Gyökössy Endre: Amikor erősen 

fújt a Lélek című elmélkedési könyvet 
kínáljuk most kedvezményes áron, 

3400 Ft helyett 2400 Ft-ért!

Szeretet Könyvesbolt
1053 Budapest, Kossuth L. u. 1. 

Nyitva vagyunk: Hétfőtől péntekig 9–18h
 

Telefon: 06/1 266 61 61 

e-mail: a@szentgellertkiado.hu 

webáruház: www.szentgellertkiado.hu
A Keresztény Antikvárium hetente 

megújuló kínálata ugyanitt!

Szeretnéd IGAZÁN átélni 
és megélni a nagyböjt  
minden egyes napját?

Ha igen, akkor ehhez remek segít-
séget tudunk ajánlani. Ugyanis már 
csak pár nap, és itt a hamvazószerda! 
A Nagyböjt – kicsit másképp című 
útmutató füzetben hasznos tanácso-
kat, ötleteket találunk az igazi, ke-
resztény böjtöléshez. Emellett krea-
tív tippeket is kapunk, hogy ne csak 
„önmegtagadjunk”, hanem valami 
pluszt is tegyünk mindennap, amivel 
kimutathatjuk a szeretetünket Iste-
nünk és embertársaink iránt. (végig 
színes, 650 Ft)

Nagy Alexandra: Baráti mosolyok című 
viccgyűjteményéből (192 old., 1580 Ft)


